
PÄÄJÄRVEN VESIALUEELLA KALASTAVILLE 2022 1.5 alkaen 

Pääjärven kalastusyhdistyksen alueella voimassa olevat kalastussäännöt. Voimassaoloalue: Pääjärvi, 
Rantakorvenlahti, Kotajoki, Leppälampi, Iso Lano ja Pikku Lano Hämeenkosken Sahakoskelle asti. 
 
Vesialueen omistajat ja mökkiläiset ovat oikeutettuja lunastamaan viisi kalastusmerkkiä ja 20 rapumertaa 
per ruokakunta. Ulkopuolisille myydään vapakalastuslupa, joka oikeuttaa enintään kolmen vieheen 
käyttöön.  

Pyydysmerkki   3 €/verkko-katiskamerkki 
Vapakalastuslupa 20€/vuosi, ( 3 viehettä) 
Ryhmälupa 0,50€/ henkilö/pv, vähintään 10 € 
Ravustuslupa 2 €/rapumerta 
 

- Solmuväli 26 – 49 mm verkot ovat kiellettyjä 
- Kuhan alamittaa on  42 sm, rasvaeväleikattu taimen 50 sm, järvilohi 60 sm ( Kalastuslaki 279/2015) 

Haen suositus alamitta on 45 sm 
- Rasvaevällinen taimen on kokonaan rauhoitettu. 
- Verkkojen suurin sallittu korkeus 3,00 m. 60 m:n verkko on sallittu kahdella pyydysmerkillä 

varustettuna. Samaan jataan saa laskea korkeintaan viisi 30 m:n verkkoa. 
- Viisi täkykoukkua vastaa yhtä pyydysyksikköä. Yksi koukuista merkittävä pyydysmerkillä, neljä 

muuta tunnuksella, josta ilmenee pyydysmerkin numero. 
- Ravustus sallitaan ravustuskautena koko vesistön alueella vesialueiden omistajille. Ravustukseen 

myydään erilliset pyydysmerkit. 
- Pyydyksiä ei saa sijoittaa vieraiden laiturien läheisyyteen. 
- Tuulastus on kielletty 15.4 – 10.6 välisenä aikana. 

 
YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 

- 18 -64 vuotiaiden on lisäksi suoritettava valtion kalastonhoitomaksu 
- Kalanpyydystä ei saa asettaa veteen niin, että sen nielu on avoinna veden pinnan yläpuolella eikä 

myöskään säilyttää siten, että se aiheuttaa vaaraa riista- tai muille eläimille. 
- Pyyntiin asetetut kiinteät ja seisovat pyydykset on merkittävä siten, että ne ovat selvästi muiden 

vesistössä liikkuvien havaittavissa. Pyydysten merkintään käytettäviä välineitä ei saa asettaa tai 
jättää veteen ilman pyydyksiä lukuun ottamatta kalastamista jäältä. 

- Pyydyksiin tulee lisäksi merkitä pyydyksen asettajan nimi ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden 
osoittava merkki siten, että ne ovat havaittavissa ilman, että pyydystä tarvitsee nostaa vedestä.  
Kalastuslaki 397/2015, 48 § Pyydysten asettaminen ja merkintä 
 

Valtuutetaan kalastuksenvalvojat:  
Osakaskunnan valtuuttamat kalastuksenvalvojat ovat oikeutettuja suorittamaan valvontaa koko järven 
alueella. 
Valvojat ovat: Risto Torsti, Jarkko Salo, Markku Rahomäki, Paula Salomäki, Veikko Lassila, Juhani Rokkila, 
Kari Iloranta, Anja Hiidenheimo, Matti Hiidenheimo, Tapani Rokkila sekä Petri Mäkinen 

 
Pääjärven kalastusyhdistys ry y-tunnus 3219756-5 
pj. Anja Hiidenheimo puhelin 041 466 4226  anja@hiidenheimo.fi 
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